
 

 

Aan:  alle leden van de pastoraatsgroepen, alle leden van de locatieraden, alle vrijwilligers 

en alle parochianen  

 

Maarn, 24 februari 2021 

 

Geachte dames en heren, beste mensen, 

Wij leven in bijzondere tijden. De Covid-19 crisis heeft effect op de hele wereld, op Nederland, 

en ook op onze Sint Maarten parochie en alle daarbij betrokken mensen. Al bijna een jaar 

houdt deze pandemie ons in een krachtige greep. 

Echter, er zijn ook veranderingen gaande die al veel langer spelen en die diepere oorzaken 

hebben. Want enerzijds biedt onze parochie spirituele richting en gemeenschapszin door de 

inzet en betrokkenheid van velen. Anderzijds zijn er veranderingen merkbaar zoals het 

teruglopende aantal kerkgangers, de afnemende maatschappelijke betrokkenheid bij 

kerkelijke activiteiten, de druk op het pastorale team en de vrijwilligers, en de afnemende 

financiële vitaliteit. Mogelijk heeft Covid-19 hier een versterkend effect, maar de basis van 

deze verschijnselen ligt dieper. 

Is dat reden om louter bezorgd te zijn? Zeker niet, er zijn immers vele mooie initiatieven en 

de mensen zijn vandaag niet minder spiritueel dan vroeger. Het is wel reden om heel goed in 

kaart te brengen waar de krachten liggen in onze parochie, en ook waar er bedreigingen zijn. 

Om vervolgens een doordacht plan van aanpak te maken, een strategie, om onze parochie 

vitaal en daarmee toekomstbestendig te houden en, waar het kan, te versterken. Onze 

parochie heeft een visie op de toekomst en een concreet plan nodig, waarmee wij gezamenlijk 

kunnen werken. 

Zo’n plan voor de toekomst van onze parochie kan alleen tot iets leiden als we dat samen 

ontwerpen en uitvoeren. We hebben elkaar nodig. Immers, in de locaties zit de kennis van de 

lokale geloofsgemeenschap, en daar zijn de meeste vrijwilligers actief. Tegelijkertijd, in het 

pastorale team is de kennis en betrokkenheid aanwezig die onze parochie, en de katholieke 

kerk in het algemeen, anders maakt dan andere geloofsgemeenschappen. Het 

parochiebestuur, tot slot, is voorwaardenscheppend en waar mogelijk richting gevend. Zo 

hebben we allemaal onze rol en toegevoegde waarde. Om tot een goede aanpak te komen is 

het bovendien belangrijk om te leren van anderen. Andere parochies, andere 

geloofsgemeenschappen, andere landen. Laten we zeker ook naar buiten kijken. 

Het zal direct duidelijk zijn dat het veel inzet vereist om tot zo’n breed gedragen plan van 

aanpak te komen. Daarom hebben we nagedacht hoe we capaciteit en kwaliteit kunnen 

toevoegen zodat wij nog dit kalenderjaar met een doorwrocht plan kunnen komen. Wij zijn 

dan ook enorm blij dat een team van vijf enthousiaste jonge consultants van 

organisatieadviesbureau Berenschot onze parochie hierin bijstaat. Dat gebeurt pro Deo: zij 

kiezen jaarlijks enkele pro Deo projecten en  de uitdagingen waar wij als 

parochiegemeenschap voor staan passen perfect binnen de opleiding van deze jonge 

professionals binnen Berenschot. 

 

 



 

Wat betekent dit nu voor ons als parochie? In de komende periode zullen wij met het team 

van Berenschot aan de slag zijn door o.a. literatuuronderzoek, het voeren van interviews met 

diverse betrokkenen (locatieraden, parochianen, vrijwilligers, parochiebestuur, pastoraal 

team, etc.), het in kaart brengen van eerdere initiatieven en het formuleren van mogelijke 

acties. Er zullen verschillende thema’s aan bod komen om zo een volledig beeld van onze 

geloofsgemeenschap en de huidige situatie te krijgen. Alle locaties zijn vertegenwoordigd in 

een klankbordgroep die tweewekelijks gedachten uitwisselt met de consultants.   

Op grond van de verzamelde gegevens, de analyses en conclusies zal het team een rapport 

opleveren dat als vertrekpunt zal dienen om tot een gedragen strategie voor onze Sint 

Maarten parochie te komen. 

Wij zullen gedurende dit jaar met enige regelmaat de voortgang en bevindingen, parochie 

breed, terugkoppelen. Onze goede samenwerking met de Sint Lucas parochie maakt dat zij op 

bestuurlijk niveau nauw aangesloten blijven. 

“Van U is de toekomst, kome wat komt” zingen we wel eens in de kerk. In dat vertrouwen, 

vol goede moed onderweg met onze parochie 

 

Met hartelijke groet, namens het parochiebestuur 

Harrold Zemann   Peter Reinders 

pastoor    vicevoorzitter 

     

 

 

 

 

 

 


